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Јована Мариновића бр. 2, 11040 Београд, Србија, тел: 381 11 2053-830; факс: 381 11 2645-042 

е-mail: public@rfzo.rs ПИБ бр. 101288707 мат. бр. 06042945  рач. бр. 840-26650-09 

08/2 број: 404-1-2/20-13 
06.04.2020. године 
 
 

 
ПРЕДМЕТ:  Додатно појашњење конкурсне документације за јавну набавку Лекови са Листе 

лекова, број ЈН 404-1-110/20-2, сагласно члану 63. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

 

Дана 06.04.2020. године,  07.04.2020. године и 08.04.2020. године, заинтересована лица обратила 
су се Hаручиоцу захтевима за додатним појашњењем у вези поступка јавне набавке Лекови са Листе 
лекова, број ЈН 404-1-110/20-2. 

 

Питање бр. 1: 

Сходно члану 63. Закона о јавним набавкама, а у складу са информацијама добијеним од стране 
носиоца дозволе за лек, молимо да нам као заинтересованом лицу у предметном поступку јавне 
набавке доставите додатно појашњење/измену конкурсне документације - Прилог Б и Прилог В, на 
начин да коригујете техничку грешку у исказаној количини лека за партију бр. 33 – pleriksafor и 
омогућите нам подношење прихватљиве понуде.  
 

Одговор бр. 1: Комисија  прихвата  сугестију заинтересованог  лица,  с обзиром  да је  у  
питању техничка грешка.  Сходно наведеном, биће извршена измена конкурсне документација. 

 
Питање бр. 2: 

Предмет ове набавке су Лекови са Листе лекова, за потребе здравствених установе из Плана 
мреже установа са којима Републички фонд има закључен уговор о пружању здравствене заштите у 
Републици Србији. 

Молимо за појашњење, из ког разлога је наручилац по предметном поступку предвидео 
могућност закључивања уговора за лекове који се финансирају из других извора, а за које купац нема 
закључен уговор са Фондом ? 

Ова чињеница је нејасна из разлога што је за већину лекова који су предмет набавке  Фонд већ 
спровео посебан поступак набавке:  бр. 404-1-110/19-98- Лекови за лечење лица која нису осигурана 
код РФЗО, а за коју су уредно закључени оквирни споразуми са свим изабраним добављачима.  

У том случају, установе би након закључења оквирних споразума по актуелном поступку, могле 
да закључују уговоре за исте лекове, из других средстава, по више основа, што би по нашем 
мишљењу изазвало непотребно компликовање уговарања лекова из других средстава, како за 
установе, тако и за добављаче. 

Уколико је у питању техничка грешка при изради конкурсне документације, молимо да извршите 
неопходне измене, тако што ћете избацити одговарајуће одредбе из Модела оквирног споразума, као 
и Модел уговора за лекове који се набављају из других извора. 

Одговор бр. 2: Комисија  прихвата примедбу заинтересованог  лица.  Сходно наведеном, 
биће извршена измена конкурсне документације на начин да ће бити одложена примена 
закључивања оквирних споразума за лица која нису осигурана код РФЗО и то за оне партије за 
које су већ на снази оквирни споразуми по спроведеном поступку јавне набавке бр. 404-1-110-
19-98 – Лекови за лечење лица која нису осигурана код РФЗО. 

Питање бр. 3: 

У партији 14. за лек ИНН valganciklovir, филм таблете, предвиђене су оквирне количине од 7.583 
таблета.  
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Имајући у виду да је једини регистровани лек са овим ИНН на територији Републике Србије у 
оригиналном паковању од 60 таблета, молимо да наведене оквирне количине прилагодите тако да 
оговарају целом броју оригиналних паковања. 

 
Одговор бр. 3: Комисија  прихвата  сугестију заинтересованог  лица,  с обзиром  да је  у  

питању техничка грешка.  Сходно наведеном, биће извршена измена конкурсне документација. 

 
Питање бр. 4: 

Интересује нас да ли се партија 19 односи само на ЈКЛ 0014202 или на ЈКЛ бројеве 0014202, 
0014399, 0014298? 

 
Одговор бр. 4: Партија под редним бројем 19 adalimumab, јачине 40 mg односи се на све 

ЈКЛ бројеве у складу са важећом Листом лекова, односно  на ЈКЛ бројеве 0014202, 0014399 и  
0014298 

 
Питање бр. 5: 

Будући да ЈН предвиђа трајање тендера од 12 месеци, занима нас да ли ће се лекови који су 
предмет ЈН изузети из будућих планираних ЈН за Листу Б и Листу Ц? 

 
Одговор бр. 5: Питање заинтересованог лица није од значаја за достављање прихватљиве 

понуде у овом поступку јавне набавке. 
 
 
Питање бр. 6: Да ли ће се понуда два ЈКЛ у једној партији, а по истој јединичној цени, сматрати 

понудом са варијантама ? 

 

Одговор бр. 6: Комисија неће сматрати понуду са варијантама, уколико понуђач у оквиру 
једног ИНН понуди више ЈКЛ-ова у складу са техничком спецификацијом, по истој јединичној 
цени.  

 
 
 

 
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  

 

 

 

 

 


